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 المدخلي هادي بن ربيع الشيخ: بقلم

 

 من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينو ضلمده هلل احلمد إف
 لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف وأشهد لو ىادي فال يضلل ومن لو مضل فال اهلل يهده

 .وسلم وصحبو آلو وعلى عليو اهلل صلى ورسولو عبده زلمدا أف وأشهد

 حرية وأشدىا واع مؤمن كل قلب على وقعا وأشدىا وأعجبها األمور أغرب من فإف: وبعد
 واضلراؼ الفكر يف بعيد ضالؿ من لإلسالـ ادلنتسبني من كثري فيو وقع ما للّبو وأذىبها لعقلو
 مدار على مضت جاىلية أيّ  تبلغو دل اجلاىلية من مستوى إذل فيو واضلدار ادلعتقد يف خطري

 .التاريخ

 يف واستكربوا اهلل دوف من واألوثاف الطواغيت عبدوا قد جاىلية كل يف ادلشركني أف صحيح
 .وادلكابرة العناد أشد وعاندوىم الرسل وكذبوا األرض

 اهلل إذل تقرهبم آذلتهم أف يتجاوز كاف ما لوثنيتهم وتعصبهم لشركهم احتجاجهم أف غري
 وىو القرآف علينا يقص كما آبائهم عن وورثوه وألفوه اعتادوه أمر ىذا وأف(( الزمر)) زلفى

 َوَجْدنَا إِنَّا قَاُلوا َبلْ { }زُْلَفى اللَّوِ  ِإذَل  لِيُػَقرِّبُونَا ِإال نَػْعُبُدُىمْ  َما} البشرية عرفتو حديث أصدؽ
 ِإال َنِذيرٍ  ِمنْ  قَػْريَةٍ  يف  قَػْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َما وََكَذِلكَ  ُمْهَتُدوفَ  آثَارِِىمْ  َعَلى َوِإنَّا أُمَّةٍ  َعَلى آبَاَءنَا

َرُفوَىا قَاؿَ   .الزخرؼ{ ُمْقَتُدوفَ  مْ آثَارِىِ  َعَلى َوِإنَّا أُمَّةٍ  َعَلى آبَاَءنَا َوَجْدنَا ِإنَّا ُمتػْ



 َعاِكِفنيَ  ذَلَا فَػَنَظل   َأْصَناماً  نَػْعُبدُ  قَاُلوا تَػْعُبُدوفَ  َما َوقَػْوِموِ  ألَبِيوِ  قَاؿَ  ِإذْ  ِإبْػرَاِىيمَ  نَػَبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ }
َفُعوَنُكمْ  َأوْ  َتْدُعوفَ  ِإذْ  َيْسَمُعوَنُكمْ  َىلْ  قَاؿَ   َكَذِلكَ  آبَاَءنَا َوَجْدنَا َبلْ  قَاُلوا َيُضر وفَ  َأوْ  يَػنػْ

 {.يَػْفَعُلوفَ 

 عليو كاف الذي الواقع يتجاوزوف وال آذلتهم سبجيد يف يهولوف وال يبالغوف ال أهنم ترى فأنت
 األمر يف ما كل ضرا عنهم تدفع وال نفعا ذلم ذبلب وال دعاءىم تسمع ال أهنا من معبوداهتم

 .عليو احلفاظ يريدوف وتراث عليو وجدوىم أمر يف آباءىم قلدوا أهنم

 فالرجل االستخفاؼ من ضرب فيو دبعبوداهتم منهم كثري تعلق ترى اجلاىلية تاريخ قرأت وإذا
 معبوده األخري وازبذ األوؿ حجره رمى منو أمجل حجرا وجد فإذا ليعبده معو حجرا ػلمل

 .وجل أو تردد بدوف أكلو اجلوع مسو فإذا التمر من يصنعو معبوده الرجل ويتخذ اجلديد

 ضعيفة فيها ثقتهم ألف آذلتهم ناسني الدين لو سللصني اهلل دعوا الفلك يف ركبوا إذا وكانوا
 .الشدائد من واإلنقاذ والضر النفع بيده الذي اهلل إذل متجهني

 الصيادين أولئك يزعج ما وأكثر ويثريىم الناس من كثريا يزعج واألسلوب الكالـ ىذا مثل إف
 والبلو األغمار الصطياد شبكات األولياء كرامات ومن القبور سدانة من ازبذوا الذين

 وبني القائلني أصدؽ وىو علينا اهلل قصو الذي األولني ادلشركني واقع بني قارف وادلغفلني
 .اإلسالـ إذل ينتسبوف الذين ىؤالء عقائد

 األولياء كرامات يف كتبهم من تقرؤه وما أقواذلم من تسمع وما أفعاذلم من تراه ما بني قارف
 .اخل. . .و. . . و وغوثا وأوتادا أقطابا ىناؾ أف من ومراتبهم

 العقائد تر الغيوب على واطالع الكوف شؤوف يف تصرفات ومن العادات خوارؽ من ذلم وما
 تعاذل قاؿ كما ذلؤالء نقوؿ إنا ادلتأخرين، ىؤالء عقائد من وغلوا جهال أقل األوذل الوثنية
نَػَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإذَل  تَػَعاَلْوا} فنقوؿ القرآف أىل أهنم يزعموف - ىؤالء ألف - الكتاب ألىل  بَػيػْ



َنُكمْ   فَِإفْ  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  أَْربَاباً  بَػْعضاً  بَػْعُضَنا يَػتَِّخذَ  َوال َشْيئاً  ِبوِ  ُنْشرِؾَ  َوال اللَّوَ  ِإال نَػْعُبدَ  َأالَّ  َوبَػيػْ
 اللَّوِ  َعَلى تَػُقوُلوا َوال ِديِنُكمْ  يف  تَػْغُلوا ال اْلِكَتابِ  أَْىلَ  يَا{ }ُمْسِلُموفَ  بِأَنَّا وااْشَهدُ  فَػُقوُلوا تَػَولَّْوا

 {.احلَْقّ  ِإال

 .علماء فيهم كاف إف لعلمائهم ونقوؿ

 {.تَػْعَلُموفَ  َوأَنْػُتمْ  احلَْقَّ  َوَتْكُتُموفَ  بِاْلَباِطلِ  احلَْقَّ  تَػْلِبُسوفَ  دلَِ }

 ِمنْ  تَػْنزِيلٌ  َخْلِفوِ  ِمنْ  َوال َيَدْيوِ  بَػنْيِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  يَْأتِيوِ  ال} الذي احلكيم القرآف إذل ضلتكم تعالوا
يدٍ  َحِكيمٍ   تُػْؤِمُنوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  ِإذَل  فَػُرد وهُ  َشْيءٍ  يف  تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ } اهلل أمرنا كما{ َحَِ

 {.تَْأِويالً  َوَأْحَسنُ  َخيػْرٌ  َذِلكَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ 

 وال. يوحى وحي إال ىو إف اذلوى عن ينطق ال الذي الكرمي الرسوؿ قوؿ ادلطهرة السنة وإذل
 أُْنزِؿَ  َوَما إِلَْيكَ  أُْنزِؿَ  دبَا آَمُنوا أَنػَُّهمْ  يَػْزُعُموفَ  الَِّذينَ  ِإذَل  تَػرَ  َأدلَْ } فيهم اهلل قاؿ كالذين تكونوا

 َأفْ  الشَّْيطَافُ  َويُرِيدُ  بِوِ  َيْكُفُروا َأفْ  أُِمُروا َوَقدْ  الطَّاُغوتِ  ِإذَل  يَػَتَحاَكُموا َأفْ  يُرِيُدوفَ  قَػْبِلكَ  ِمنْ 
 َيُصد وفَ  اْلُمَناِفِقنيَ  رَأَْيتَ  الرَُّسوؿِ  َوِإذَل  اللَّوُ  أَنْػَزؿَ  َما ِإذَل  تَػَعاَلْوا ذَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا بَِعيداً  َضالالً  ُيِضلَُّهمْ 

 َشَجرَ  ِفيَما ػُلَكُِّموؾَ  َحّتَّ  يُػْؤِمُنوفَ  ال َوَربِّكَ  َفال} اهلل قوؿ فامسعوا صددمت فإف{ ُصُدوداً  َعْنكَ 
نَػُهمْ   {.َتْسِليماً  َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  شلَّا َحَرجاً  أَنْػُفِسِهمْ  يف  غلَُِدوا ال ُثَّ  بَػيػْ

 أف ضلب ادلسائل بعض فهنا بذلك اهلل أمر كما الرسوؿ إذل للتحاكم استعداد على كنتم وإف
 وتتجردوا باإلنصاؼ تتحلوا أف إال عليكم وليس حوذلا احلديث يدور وأف عليها الكالـ يركز
 ضوء وعلى احلق يريد من إقباؿ جبد بآذانكم وتصغوا وقلوبكم بعقولكم وتقبلوا التعصب من

 نريد ما وإليكم الباطل من احلق لكم ستبني والسنة الكتاب من باألدلة ادلسائل تلك مناقشة
 :مناقشتو

 .هبم واالستغاثة والغائبني ادلوتى من اهلل غري دعاء -1



 األنبياء من غريه أو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سواءا الغيب يعلم اهلل غري أف إدعاء -2
 .واألولياء

 .بشرا ليس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف إدعاء -3

 : األولى المسألة

 اهلل غير دعاء وهي 

 .وشرعا لغة الدعاء حقيقة نعرؼ أف نريد

 .وعليو لو اهلل ودعوت واستدعيتو بو صحت فالنا دعوت الصحاح يف قاؿ -1

 .اهلل إذل الرغبة الدعاء القاموس يف وقاؿ -2

 من عنده فيما ورغبت بالسؤاؿ إليو ابتهلت دعاء أدعوه اهلل دعوت ادلصباح يف وقاؿ -3
 .إقبالو وطلبت ناديتو زيدا ودعوت اخلري

 فعلو على احلث الشيء إذل والدعاء الطلب والدعاء: "الفتح يف حجر ابن احلافظ وقاؿ -4
 ".إستغثتو ودعوتو سألتو فالنا ودعوت

 ومنادٍ  إليو راغب اهلل يدعو والذي واستغاثة بالسؤاؿ وابتهاؿ ونداء ورغبة استدعاء إذا فالدعاء
 .كذلك وغائب ميت من اهلل لغري والداعي بو ومستغيث لو وسائل ومبتهل لو

 (القرآف يف الدعاء حقيقة)

 مسَِيعُ  إِنَّكَ  طَيَِّبةً  ُذرِّيَّةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  رل  َىبْ  َربِّ  قَاؿَ  رَبَّوُ  زََكرِيَّا َدَعا ُىَناِلكَ : }تعاذل قاؿ -1
 .عمراف آؿ{ الد َعاءِ 

 



 ِمّنِّ  اْلَعْظمُ  َوَىنَ  ِإّنِّ  َربِّ  قَاؿَ  َخِفّياً  ِنَداءً  َربَّوُ  نَاَدى ِإذْ : }أيضا زكريا عن تعاذل وقاؿ -2
 اْمرََأِت  وََكاَنتِ  َورَائي ِمنْ  اْلَمَوارلَ  ِخْفتُ  َوِإّنِّ  َشِقّياً  َربِّ  ِبُدَعاِئكَ  َأُكنْ  ودلَْ  َشْيباً  الرَّْأسُ  َواْشتَػَعلَ 

 {.َولِّياً  َلُدْنكَ  ِمنْ  رل  فَػَهبْ  َعاِقراً 

 .الولد بطلب مرمي سورة يف النداء وفسر نداء ىنا مسّاه عمراف آؿ يف ادلذكور فالدعاء

 (السنة يف الدعاء حقيقة)

 أحدكم دعا إذا: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أيب عن -1
 ال سبحانو اهلل فإف الرغبة وليعظم ادلسألة ليعـز ولكن شئت إف رل اغفر اللهم يقل فال

 ".أعطاه شيء يتعاظمو

 .اللغة أئمة ألقواؿ موافق وىو رغبة ومسألة دعاء ربو من العبد يطلبو ما فسمى

 دل ما ألحدكم يستجاب: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي وعنو -2
 .الرتمذي وأخرجو عليو متفق" رل يستجب فلم دعوت قد فيقوؿ يعجل

 أحدكم دعا إذا: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس وعن -3
 .عليو متفق" لو مستكره ال اهلل فإف فأعطي شئت إف اللهم يقل وال الدعاء فليعـز

 إذا الناس عواـ بل العد عليو يأت ال شيء الدعاء يف وترامجهم العلماء ومؤلفات واألحاديث
 .والطلب والسؤاؿ النداء وىي احلقيقة ىذه إال أذىاهنم إذل يتبادر ال الدعاء لفظ ذكر

 فاهلل الناس وواقع العربية واللغة والسنة الكتاب ضوء على الدعاء حقيقة وفهمت تقررت إذا
 .غريه دعاء عن النهي أشد وهنانا بدعائو أمرنا قد تعاذل

 بَػْعدَ  اأَلْرضِ  يف  تُػْفِسُدوا َوال اْلُمْعَتِدينَ  ػلُِب   ال ِإنَّوُ  َوُخْفَيةً  َتَضر عاً  َربَُّكمْ  اْدُعوا: }تعاذل قاؿ
 {.اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  َقرِيبٌ  اللَّوِ  َرَْحَتَ  ِإفَّ  َوَطَمعاً  َخْوفاً  َواْدُعوهُ  ِإْصالِحَها



 :وىي اإلجابة ورائها من يرجى اليت الدعاء آداب وعلمنا بدعائو اهلل أمرنا

 .الطمع -4 اخلوؼ -3 اخلفية -2 التضرع -1

 َسَيْدُخُلوفَ  ِعَباَدِت  َعنْ  َيْسَتْكربُوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوّن  َرب ُكمُ  َوقَاؿَ : }تعاذل وقاؿ
 {.َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ 

 عن ستكربوفم دعائو عن ادلستكربين أف وأخرب دعائو إذل عباده وتعاذل تبارؾ ندب فهنا
 جهنم سيدخل كافر استكبارا لدعائو فالتارؾ وأعظمها العبادة أنواع أىم الدعاء ألف عبادتو
 أيب وأبن ماجة وابن والنسائي والرتمذي داود وأبو أَحد اإلماـ روى وقد صاغرا أي داخرا
 قرأ ث" العبادة ىو الدعاء إف: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النيب عن بشري بن النعماف عن حامت

 َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلوفَ  ِعَباَدِت  َعنْ  َيْسَتْكربُوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوّن  َرب ُكمُ  َوقَاؿَ }
 {.َداِخرِينَ 

 ومعظمها جلها أي العلماء قاؿ كما العبادة ىو الدعاء ومعىن اإلسناد صحيح الرتمذي قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى وكقولو احلج، أركاف أعظم أي" عرفة احلج" وسلم عليو اهلل صلى كقولو

 .صالة كل يف بو اهلل تعبدنا ولذا كذلك الدعاء أف شك وال" النصيحة الدين"

 {.الضَّالِّنيَ  َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنْػَعْمتَ  الَِّذينَ  ِصرَاطَ  اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّرَاطَ  اْىِدنَا}

 .وحده دعائو من تعاذل ربنا بو أمرنا ما بعض إذل خاطفة وإشارة الدعاء أعلية عن حملة ىذه

 بالضالؿ فاعلو على وحكم النهي أشد عنو وتعاذل تبارؾ اهلل هنى فقد اهلل غري دعاء أما
 عناية أقوى دبوضوعو واعتىن قويا تركيزا عليو وركز وأعاد فيو وأبدى األمثاؿ فيو وضرب
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ وقد العبادة أنواع أعلى وىو كذلك يكوف ال وكيف وأشدىا

 .البالغيني عند ادلعروفة القصر طريق من وىو اجلزءين بتعريف" العبادة ىو الدعاء: "وسلم



 نبيو سلاطبا تعاذل قاؿ ادلوضوع ىذا يف الكرمي القرآف يف ورد شلا كثري من قليل إذل اآلف ولنشر
ينِ  َوْجَهكَ  أَِقمْ  َوَأفْ : }الكرمي  ال َما اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  َتدْعُ  َوال اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َوال َحِنيفاً  لِلدِّ

 {.الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ  ِإذاً  فَِإنَّكَ  فَػَعْلتَ  فَِإفْ  َيُضر ؾَ  َوال يَػنػَْفُعكَ 

 رَادَّ  َفال خِبَرْيٍ  يُرِْدؾَ  َوِإفْ  ُىوَ  ِإالّ  لَوُ  َكاِشفَ  َفال ِبُضر   اللَّوُ  ؽَلَْسْسكَ  َوِإفْ } الشرؾ ىو ىنا والظلم
 {.لَِفْضِلوِ 

 وارتفعت منزلتو علت مهما اهلل غري دعاء عن وسلم عليو اهلل صلى للنيب صريح هني فهذا
 ؽللك ال والنبيني ادلرسلني وسيد ادلخلوقات أكمل فهذا مقربا، ملكا أو نبيا كاف سواء درجتو
 ال ُقلْ : }وسلم عليو اهلل صلى نبيو آمرا األعراؼ سورة يف تعاذل قاؿ ضرا وال نفعا لنفسو
رْيِ  ِمنَ  الْسَتْكثَػْرتُ  اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  ُكْنتُ  َوَلوْ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضرّاً  َوال نَػْفعاً  لِنَػْفِسي أَْمِلكُ   َوَما اخلَْ
 {.يُػْؤِمُنوفَ  لَِقْوـٍ  َوَبِشريٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّ  أَنَا ِإفْ  الس وءُ  َمسَِّّنَ 

 ذلك ؽللك ال أنو فبديهي ضرا وال نفعا لنفسو ؽللك ال وسلم عليو اهلل صلى النيب كاف وإذا
 ال ِإّنِّ  ُقلْ : }وسلم عليو اهلل صلى نبيو آمرا اهلل قاؿ ُأخر آيات يف ادلعىن هبذا وصرح لغريه

 {.َرَشداً  َوال َضرّاً  َلُكمْ  أَْمِلكُ 

َنُكمْ  بَػْيِّن  اأْلَْمرُ  َلُقِضيَ  ِبوِ  َتْستَػْعِجُلوفَ  َما ِعْنِدي َأفَّ  َلوْ  ُقلْ }  {.َوبَػيػْ

 {.َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لَْيسَ }

 أو- قريش معشر يا{: "األَقػَْرِبنيَ  َعِشريََتكَ  َوأَْنِذرْ } عليو أنزؿ حني وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ
 .شيئا اهلل من عنكم أغّن ال اهلل من أنفسكم اشرتوا -ضلوىا كلمة

 عنك أغّن ال اهلل رسوؿ عمة صفية يا شيئا، اهلل من عنك أغّن ال ادلطلب عبد بن عباس يا
 ".شيئا اهلل من عنك أغّن ال شئت ما مارل من سليّن زلمد بنت فاطمة يا شيئا، اهلل من



 فهذه وأبعد، ذلك عن أبعد فغريه كذلك، وسلم عليو اهلل صلى اخللق أكمل كاف فإذا
 أف منها األصيل اذلدؼ القائلني أصدؽ عن تصدر اليت القوية والتصرػلات الواضحة البيانات

 وكل ورغباتو ورجائو بدعائو ويتجو اهلل غري من رجاء وكل أمل كل الصادؽ ادلؤمن يقطع
 .مباشرة وحده اهلل إذل مطالبو

 َفال ِبُضر   اللَّوُ  ؽَلَْسْسكَ  َوِإفْ : }يونس سورة من عليكم تلوناىا اليت اآلية ىذه عقب قاؿ ولذا
 {.ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبوِ  ُيِصيبُ  لَِفْضِلوِ  رَادَّ  َفال خِبَرْيٍ  يُرِْدؾَ  َوِإفْ  ُىوَ  ِإالَّ  َلوُ  َكاِشفَ 

 ِإالَّ  َلوُ  َكاِشفَ  َفال ِبُضر   اللَّوُ  ؽَلَْسْسكَ  َوِإفْ : }نفسو األسلوب مستعمال األنعاـ سورة يف وقاؿ
 {.َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى فَػُهوَ  خِبَرْيٍ  ؽَلَْسْسكَ  َوِإفْ  ُىوَ 

َفُعَنا ال َما اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  أََنْدُعو ُقلْ : }اهلل غري يدعو من حلاؿ مثال ضاربا تعاذل وقاؿ -2  يَػنػْ
 لَوُ  َحيػْرَافَ  اأَلْرضِ  يف  الشََّياِطنيُ  ْهَوْتوُ اْستػَ  َكالَِّذي اللَّوُ  َىَدانَا ِإذْ  بَػْعدَ  أَْعَقابَِنا َعَلى َونُػَرد   َيُضر نَا َوال

 {.اْلَعاَلِمنيَ  لَِربِّ  لُِنْسِلمَ  َوأُِمْرنَا اذْلَُدى ُىوَ  اللَّوِ  ُىَدى ِإفَّ  ُقلْ  اْئِتَنا اذْلَُدى ِإذَل  َيْدُعونَوُ  َأْصَحابٌ 

 فهو اجلادة عن فحرفتو الشياطني عليو استولت شخص حباؿ اهلل غري يدعو من حاؿ شبهت
 مقصدا يعرؼ وال جلهة يهتدي ال سريه يف يتخبط اللب ذاىب والعقل الفكر مضطرب تائو
 يف ويوغل فيمعن وفالحو صلاحو فيو الذي والطريق خالصو إذل فيو يدعي الذي الوقت يف

 .ادلشئـو ومصريه ىالكو يلقى حّت والنجاة اخلالص طريق عن البعد

 َوالَِّذينَ  احلَْقِّ  َدْعَوةُ  َلوُ : }اهلل غري يدعو من هبا ؽُلىن اليت األمل خليبة مثال ضاربا وقاؿ -3
ُلغَ  اْلَماءِ  ِإذَل  َكفَّْيوِ  َكَباِسطِ  ِإالَّ  ِبَشْيءٍ  ذَلُمْ  َيْسَتِجيُبوفَ  ال ُدونِوِ  ِمنْ  َيْدُعوفَ   بَِبالِِغوِ  ُىوَ  َوَما فَاهُ  لَِيبػْ

 {.َضالؿٍ  يف  ِإالَّ  اْلَكاِفرِينَ  ُدَعاءُ  َوَما

 كاف ولو إليو ويبسطهما كفيو ؽلد حافتو على وقف دلن الدنيا يف بئر ماء يستجيب فهل
 الظمأ؟ من الفؤاد زلرتؽ األحشاء ملتهب



 َلنْ  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  َتْدُعوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  َلوُ  فَاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاسُ  أَيػ َها يَا: }تعاذل وقاؿ -4
ُهمُ  َوِإفْ  لَوُ  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذبَاباً  ؼَلُْلُقوا  الطَّاِلبُ  َضُعفَ  ِمْنوُ  َيْستَػْنِقُذوهُ  ال َشْيئاً  الذ بَابُ  َيْسلُبػْ

 {.َواْلَمْطُلوبُ 

 لو واألرض السماوات يف من وأف اهلل دوف من مدعو كل لواقع صحيح تصوير وىذا
 يف الغايات غاية ذاوى عاجزين ولوقفوا يستطيعوف، ال ذباب عن فضال ذرة خللق اجتمعوا
 ما قاؿ ولذا رشدىم إذل ذلم الداعوف يثوب ال فلماذا ادلدعوين حاؿ ىذا كاف فإذا العجز،

 أمره إظلا شيء كل على غالب شيء كل على قادر فهو عزيز، لقوي اهلل إف قدره حق قدروا
 اهلل غري دعاء ألنفسهم يستجيزوف الذين أف والواقع فيكوف، كن لو يقوؿ فإظلا شيئا أراد إذا
 ومن ذلم مضروب فيها ادلثل ىذا وأف إليهم موجو اآلية ىذه يف النداء ىذا أف يشعروف ال

 فاستمعوا فيو اهلل قاؿ الذي ادلثل ذلذا أمساعهم يرىفوا دل واإلحساس الشعور ىذا فقداف جراء
 قدرة على وأفئدهتم وأبصارىم أمساعهم ولفتحوا رادع وأقوى زاجر أكرب منو ذلم لكاف وإال لو

 .وداعني ضارعني وحده إليو فاذبهوا شيء كل أمامها يصغر اليت اذلائلة اهلل

 مجيعا اهلل دوف من ادلدعوين وأف ادلطلق عداه من وفقر ادلطلق غناه مبينا تعاذل وقاؿ -5
 َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلِ : }اهلل دوف من ذلم الداعوف هبم ادلشركوف بو يتعلق شلا اليدين صفر

 َوَما ِشْرؾٍ  ِمنْ  ِفيِهَما ذَلُمْ  َوَما اأَلْرضِ  يف  َوال السََّماَواتِ  يف  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  ؽَلِْلُكوفَ  ال اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ 
ُهمْ  َلوُ  َفعُ  َوال َظِهريٍ  ِمنْ  ِمنػْ  {.َلوُ  أَِذفَ  ِلَمنْ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  الشََّفاَعةُ  تَػنػْ

 ال األسف مع اهلل دوف من فادلدعووف ادلشركوف بو يتعلق أمل لكل ربطيم فيها اآلية فهذه
 سبيل على ال ذرة مثقاؿ واألرض السموات الكبري والكوف الواسع ادللك ىذا من ؽللكوف

 على متوقفة وىي سبحانو ىو فليس مطلقا غىنً  غّن واهلل ادلشاركة سبيل على وال االستقالؿ
 استفاد فماذا للموحدين ىي وإظلا اهلل لغري الداعني ادلشركني ذلؤالء فيها حظ ال أنو على إذنو،

 ادلشركوف؟



 .كرامة وال القرار، وبئس النار

ـْ  اأَلْرضِ  ِمنَ  َخَلُقوا َماَذا أَُروّن  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  َتْدُعوفَ  َما أَرَأَيْػُتمْ  ُقلْ : }تعاذل وقاؿ  يف  ِشْرؾٌ  ذَلُمْ  َأ
 شلَّنْ  َأَضل   َوَمنْ  َصاِدِقنيَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  أَثَاَرةٍ  َأوْ  َىَذا قَػْبلِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  ائْػُتوّن  السََّماَواتِ 

 ُحِشرَ  َوِإَذا َغاِفُلوفَ  ُدَعاِئِهمْ  َعنْ  َوُىمْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإذَل  َلوُ  َيْسَتِجيبُ  ال َمنْ  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  َيْدُعو
 {.َكاِفرِينَ  ِبِعَباَدهِتِمْ  وََكانُوا أَْعَداءً  ذَلُمْ  َكانُوا النَّاسُ 

 أي إذل يشريوا بأف ادلشركني يتحدى بأف وسلم عليو اهلل صلى رسولو يأمر وتعاذل تبارؾ فاهلل
 اخللق يف فيها شاركوا جزئية أي أو رلتمعة ولو آذلتهم خلقها قد واألرض السموات من نقطة

 الكوف خبلق ادلنفرد وحده اهلل بأف عرتفوفم فهم ذلك يدعو أف ؽلكن ال وىم والتصرؼ
 .شئونو يف والتصرؼ

 من وال النقل طريق من ال ذلك ؽلكنو وال الواضح بالربىاف فليت منهم متوقح توقح فإف
 غري دعاء على أصروا إف حكمهم فما التحديات أماـ الفاضح عجزىم وبعد العقل طريق
 اهلل؟

 يف شيئا ؽللك ال من يدعوف ألهنم بعيد ضالؿ يف غارقوف إهنم اهلل خلق أهنم حكمهم
 من شيء على الربىاف إقامة عن وأفحموا عجزوا وقد لغريه وال لنفسو ال واألرض السماوات

 النداء من حناجرىم وانقطعت أصواهتم حبت ولو ذلم يستجيبوف ال ذلك مع وىم ذلك
 .القيامة يـو إذل فيهما استمروا ولو واذلتاؼ

 ِبِعَباَدهِتِمْ  وََكانُوا} الشديد بالعداء ويصارحوهنم يبارزوهنم القيامة يـو أهنم ادلرة والنتيجة
 بو يزخر فما كثري من قليل إليو أشرنا الذي وىذا مشئـو ومصري أليمة لنهاية إهنا{ َكاِفرِينَ 
 حجاب وجهو عن فليمط احلقيقة يعرؼ أف أراد فمن ادلخزي االذباه ىذا زلاربة من القرآف

 .وأقوى أوضح األمر فسيجد إليو أشرنا ما مالحظا القرآف وليقرأ األعمى التعصب



 : الثانية المسألة

 من وكثير وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن وزعمهم ادعاؤهم وهي
 .الغيب يعلمون الصالحين

 

 الكاذبة واالفرتاءات الباطلة ادلزاعم أف هبا ينكشف دبقدمة نبدأ ادلسألة ىذه يف اخلوض وقبل
 بل شيء يف وتوقريه تعظيمو من وليس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ منزلة من شيئا ترفع ال

 .ورسالتو لشرعو ومنابذة منصبو على عدواف ذلك

 والرسل األنبياء وسيد البشر أكـر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف يعتقد احلق ادلؤمن إف
 وسنة قرآف من بو جاء ما واحرتاـ وتعظيم وتوقريه تعظيمو غلب وأنو والسالـ الصالة عليهم

 .َحيد حكيم من تنزيل خلفو من وال يديو بني من الباطل يأتيو ال الذي احلق وأنو

 والتعظيم احلب ىذا على ادلؤمن يقيمو الذي العملي الصحيح الربىاف ىو ما نتساءؿ وىنا
 .والتوقري

 .بطاعتو يكوف ذلك أف السديد: واجلواب

 أحد الصادؽ االتباع وىذا الطاعة ىذه يف يزاَحو ال حبيث بو جاء ما واتباع فيها والتفاّن -1
 َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما} عينيو نصب ادلؤمن جاعال كاف من كائنا

 {. اللَّوُ  ْبُكمُ ػُلْبِ  فَاتَِّبُعوّن  اللَّوَ  ربُِب وفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ُقلْ { }فَانْػتَػُهوا

 أمجعني والناس وادلاؿ والولد والوالد النفس حب يفوؽ الذي الصحيح حببو ذلك ويكوف -2
 ".أمجعني والناس ووالده ولده من إليو أحب أكوف حّت أحدكم يؤمن ال"

 .يبغضو أبغضو وما ػلبو اهلل رسوؿ أحبو فما أمره كل يف دبوافقتو ذلك ويكوف -3



 شك أدىن إليو يرقى ال وإؽلانا تصديقا بو أخرب ما كل يف بتصديقو أيضا ذلك ويكوف -4
 وأخباره وأفعالو أقوالو بل أحد بكالـ توزف وال تقاس ال مسلمة قضيا أخباره وازباذ ريب وال

 فهو خالفو وما احلق فهو وافقو فما وأعماذلم الناس ألقواؿ احلق الصحيح ادليزاف يف وتشريعاتو
 أو االجتماع أو السياسة أو األخالؽ أو التشريع أو االعتقاد رلاؿ يف كاف سواء الباطل

 .الدين أو الدنيا احلياة شئوف من غريىا أو االقتصاد

 ػلبو ما وبغض وتعاليمو وتشريعاتو ونواىيو بأوامره االستخفاؼ مع وإطراؤه فيو الغلو أما
 فهذا أخباره عند والروغاف واحليدة طاعتو على واألىواء الناس طاعة وتقدمي يبغضو ما وحب

 لو يسلس وال صاحبو ينقاد ال مزعـو تعظيم قيمة فما ادلقنع أو السافر العداء ىو الواقع يف
 بصراع أشبو تعظيم قيمة ما وعادات، وتقاليد مذاىب من يتبعو وما ىواه يوافق فيما إال قياد

 وإذا وعصينا مسعنا قيل ىذا افعلوا قاؿ فإذا حد، عند تقف ال ومصادمة تعاليمو مع عنيف
 ىذا وزف من بد ال قيل وكذا كذا أنو أمر عن أخرب وإذا فعلو من بد ال قيل ذلك اتركوا قاؿ

 أطرت كما تطروّن ال: "وسلم عليو اهلل صلى قاؿ فإذا الناس، آراء على وعرضو الكالـ
 فيك والغلو إطرائك من بد لنا ليس قيل ،"ورسولو اهلل عبد أنا إظلا مرمي بن عيسى النصارى

 أَْعَلمُ  ُكْنتُ  َوَلوْ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضرّاً  َوال نَػْفعاً  لِنَػْفِسي أَْمِلكُ  ال ُقلْ } لرسولو اهلل قاؿ وإذا
رْيِ  ِمنَ  الْسَتْكثَػْرتُ  اْلَغْيبَ   {.الس وءُ  َمسَِّّنَ  َوَما اخلَْ

 : قالوا بل اىتماـ أي يعريوه ودل وزنا لو يقيموا ودل رأسا اخلرب أناس يرفع ال

 (.والقلم اللوح علم علومك ومن=  وضرهتا الدنيا جودؾ من فإف)

 ينفع فيما متفاف سللص زعيم ىناؾ الكاذب من الصحيح احلب بو يتضح مثال ولنضرب
 االستجابة سريع االنقياد سهل منهم فريق أتباع لو كذب عليو غلرب دل اللهجة صادؽ أتباعو

 وال تنفيذه إذل وسارع بادر إال بأمر الزعيم ذلك يأمره ال هني أو أمر عند يتلعثم وال يتلكأ ال



 من اليقني موضع أصاب إال خبرب ؼلربه وال عنو ابتعادا الناس أشد كاف إال شيء عن ينهاه
 .احلسنة القدوة أنو ورأى بو أتسم إال فعال يفعل وال قلبو

 وىذا ادلبالغات ىذه يكره أنو رغم الرئيس ذلك سبجيد يف والتهويل بادلبالغة ؽلتاز آخر وفريق
 ومبادؤه. وتعليماتو القوية وتصرػلاتو ادلتواترة وأفعالو أقوالو من ذلك عرؼ الكراىية أشد الغلو
 ذلك كل ورغم القواعد من عليو واإلتياف االضلراؼ من اللوف ىذا زلاربة أساس على قائمة
 أف وىو آخر بأسلوب ؽلتاز الغلو ىذا جبانب أنو غري فيو وؽلعن موقفو على الفريق ىذا يصر
 فإذا الثعلب روغاف عنها ويروغ الفريق ىذا ذلا يذعن ال وتوجيهاتو وزواجره الرئيس ىذا أوامر
 أمرؾ الرئيس سيادة يا واهلل قالوا كذا واقعو الفالّن واألمر ذاؾ واتركوا األمر ىذا افعلوا قاؿ
 نواجو أف نفذناه إف وؽلكن لتنفيذه استعداد وال نشاط عندنا وليس مزاجنا يوافق ال ىذا

 كاف خرب يف ندخلو وهنيك عالف مزاج يناسب وال فالف رأي مع يتفق ال ألنو مشاكل
 أننا عندنا رأي أحسن حاؿ كل وعلى ميزاف، من لو بد ال وسذاجة سطحية فيو وخربؾ

 السديدة بتعليماتو ضربوا ث إليك، شيء أبغض واإلطراء الغلو كاف ولو ونطريك ظلدحك
 أملت كما وتأولوىا أخباره وحرفوا ونواىيو، أوامره فخالفوا احلائط عرض الرشيدة وتوجيهاتو

 ادلنقاد الطائع الفريق على غضبهم جاـ صبوا بل احلد ىذا عند يقفوا ودل أىواؤىم عليهم
 بالدواىي ىمورمو  وادلطاعن الشتائم إليهم ووجهوا وسخرية واحتقارا وذبرػلا لوما وأوسعوىم

 على ذلك ؼلفى ال لديو وأحبهم إليو وأقرهبم الزعيم بذلك أحق الفريقني فأي ادلفرتيات من
 .العاقل ادلنصف

 قاؿ وواقعهم، الصحابة وأقواؿ والسنة الكتاب ضوء على ادلوضوع ىذا بياف يف اآلف ولنشرع
 َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسُقطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  يف  َما َويَػْعَلمُ  ُىوَ  ِإالَّ  يَػْعَلُمَها ال اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ : }تعاذل

 {.ُمِبنيٍ  ِكَتابٍ  يف  ِإالَّ  يَاِبسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال اأَلْرضِ  ظُُلَماتِ  يف  َحبَّةٍ  َوال يَػْعَلُمَها َ  ِإالّ 



 أمر ىذا وأف وتفصيال مجلة باهلل سلتص أمر الغيب علم أف الوضوح كل واضح اآلية ومعىن
 العليا صفاتو من وغريىا واأللوىية بالربوبية واستئثاره كاختصاصو غريه فيو يشركو ال بو استأثر

 .وحده هبا واستأثر هبا انفرد اليت

 يف  ُيَصوِّرُُكمْ  الَِّذي ُىوَ  السََّماءِ  يف  َوال اأَلْرضِ  يف  َشْيءٌ  َعَلْيوِ  ؼَلَْفى ال اللَّوَ  ِإفَّ : }تعاذل قاؿ -2
 {.َيَشاءُ  َكْيفَ  اأَلْرَحاـِ 

 .يشاء كما األرحاـ يف بتصويرنا امتاز كما وحده بو امتاز أمر وىذا

ُذوّن  لِلنَّاسِ  قُػْلتَ  أَأَْنتَ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى يَا اللَّوُ  قَاؿَ  َوِإذْ } -3  قَاؿَ  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  ِإذَلنَْيِ  َوأُمِّيَ  ازبَِّ
 {.اْلغُُيوبِ  َعالَّـُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  نَػْفِسكَ  يف  َما أَْعَلمُ  َوال نَػْفِسي يف  َما تَػْعَلمُ : }قولو إذل{ ُسْبَحاَنكَ 

 ورسوؿ نيب كل عليها يوافقو ناصعة حبقيقة العـز أورل من كرمي نيب من واضح تصريح وىذا
 .اهلل ىداه مؤمن وكل اهلل اختاره

 ِإالَّ  أَتَِّبعُ  ِإفْ  َمَلكٌ  ِإّنِّ  َلُكمْ  أَُقوؿُ  َوال اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َوال وِ اللَّ  َخزَاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقوؿُ  ال ُقلْ } -4
 {.تَػتَػَفكَُّروفَ  أََفال َواْلَبِصريُ  اأَلْعَمى َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ  ِإرَلَّ  يُوَحى َما

 خزائن عنده فليس الساطعة احلقائق ىذه يعلن أف وسلم عليو اهلل صلى زلمدا رسولو اهلل أمر
 وىو لو اهلل رمسو الذي الواضح الطريق عن ؼلرج وال ملك إنو يقوؿ وال الغيب يعلم وال اهلل

 من بصريتو وطمس قلبو اهلل أعمى من على إال الواضحة األمور ىذه زبفى فال الوحي اتباع
 .ادلبالغني الغالة من أو ادلعارضني ادلكذبني

َا فَػُقلْ  َربِّوِ  ِمنْ  آيَةٌ  َعَلْيوِ  أُْنزِؿَ  َلْوال َويَػُقوُلوفَ : }تعاذل وقاؿ -5  َمَعُكمْ  ِإّنِّ  فَانْػَتِظُروا لِلَّوِ  اْلَغْيبُ  ِإظلَّ
 {.اْلُمْنَتِظرِينَ  ِمنَ 



 بلغ وقد وحده هلل الغيب إظلا الغيب يعلم ال أنو احلقيقة ىذه يعلن أف لنبيو اهلل من أمر وىذا
 يف ظلرتي ال ادلصدقني ادلؤمنني ومن الشاىدين من ذلك على وضلن اهلل أمره كما اهلل رسوؿ
 .نؤوذلا وال ضلرفها وال فيها نشك وال الصادقة األخبار ىذه

 َشْيءٍ  وَُكل   تَػْزَدادُ  َوَما اأَلْرَحاـُ  تَِغيضُ  َوَما أُنْػَثى ُكل   رَبِْملُ  َما يَػْعَلمُ  اللَّوُ : }تعاذل وقاؿ -6
 بِوِ  َجَهرَ  َوَمنْ  اْلَقْوؿَ  َأَسرَّ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َسَواءٌ  اْلُمتَػَعاؿِ  اْلَكِبريُ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعادلُِ  دبِْقَدارٍ  ِعْنَدهُ 
 {.بِالنػََّهارِ  َوَساِربٌ  بِاللَّْيلِ  ُمْسَتْخفٍ  ُىوَ  َوَمنْ 

 .ادلتعاؿ الكبري جلاللو إال تنبغي ال والشموؿ اإلحاطة وىذه

َها ؼَلْرُجُ  َوَما اأَلْرضِ  يف  يَِلجُ  َما يَػْعَلمُ }  الرَِّحيمُ  َوُىوَ  ِفيَها يَػْعرُجُ  َوَما السََّماءِ  ِمنَ  يَػْنزِؿُ  َوَما ِمنػْ
 َعْنوُ  يَػْعُزبُ  ال اْلَغْيبِ  َعادلِِ  لََتْأتِيَػنَُّكمْ  َوَريبِّ  بَػَلى ُقلْ  السَّاَعةُ  تَْأتِيَنا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَاؿَ  اْلَغُفورُ 
 {.ُمِبنيٍ  ِكَتابٍ  يف  ِإالَّ  َأْكبَػرُ  َوال َذِلكَ  ِمنْ  َأْصَغرُ  َوال اأَلْرضِ  يف  َوال السََّماَواتِ  يف  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿُ 

 وال يديو بني من الباطل يأتيو ال الذي الكرمي القرآف يف وأضعافها تلوناىا اليت اآليات ىذه
 وإمجاؿ وإحاطة ومشوؿ عمـو من األساليب بشّت واحدة حقيقة على تدور خلفو من

 عن فضال النصوص ىذه بعض يدع ال شلا وتأكيد وقصر واستيعاب واستقصاء وتفصيل
 غري ألحد الغيب علم ادعاء وأف الكماؿ هبذا ادلنفرد ىو وحده اهلل أف يف شك أدىن مجيعها

 .أباه أو ذلك شاء ولكتابو ولرسولو هلل وقح تكذيب غريه أو اهلل رسوؿ سواء اهلل

 يف زيادة عنو الغيب علم بنفي بالذات اهلل رسوؿ زبص أخرى نصوصا سبق ما إذل ولنضف
 .احلجة إقامة

 ِإالَّ  أَتَِّبعُ  ِإفْ  َمَلكٌ  ِإّنِّ  َلُكمْ  أَُقوؿُ  َوال اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َوال اللَّوِ  َخزَاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقوؿُ  ال ُقلْ } -1
 .األنعاـ سورة{ تَػتَػَفكَُّروفَ  أََفال َواْلَبِصريُ  اأَلْعَمى َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ  ِإرَلَّ  يُوَحى َما



 اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  ُكْنتُ  َوَلوْ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضرّاً  َوال نَػْفعاً  لِنَػْفِسي أَْمِلكُ  ال ُقلْ : }تعاذل وقاؿ -2
رْيِ  ِمنَ  الْسَتْكثَػْرتُ   {.يُػْؤِمُنوفَ  لَِقْوـٍ  َوَبِشريٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّ  أَنَا ِإفْ  الس وءُ  َمسَِّّنَ  َوَما اخلَْ

 نفهم أف غلب أنو إذل ىنا النظر نلفت أننا إال اآليتني، ىاتني معاّن إذل اإلشارة سبقت وقد
 إليهم يوحى أنو مع والسالـ الصالة عليهم الرسل ومجيع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
 الغيب علم نفي بني واحدة آية يف مجع أنو بدليل الغيب يعلموف أهنم فيهم يعتقد أف غلوز ال

 أف جاز ولو آخر شيء إليهم يوحى وكوهنم شيء الغيب فعلم إذا لو الوحي وإثبات عنو
 البطالف غاية يف وىو الوحي ذلك بلغوه من كل يف ونفسو االعتقاد جلاز ذلك فيهم يعتقد

 .والضالؿ

َ  َحّتَّ  ذَلُمْ  أَِذْنتَ  دلَِ  َعْنكَ  اللَّوُ  َعَفا: }وسلم عليو اهلل صلى نبيو معاتبا تعاذل وقاؿ -3  يَػَتبَػنيَّ
 {.اْلَكاِذِبنيَ  َوتَػْعَلمَ  َصَدُقوا الَِّذينَ  َلكَ 

 اجلهاد عن القعود يف وسلم عليو اهلل صلى استأذنوه األشخاص بعض أف العتاب ىذا فسبب
 ظانا قدموىا ليتا األعذار تلك على بناء ذلم فأذف واقعة وال صحيحة غري معاذير إليو وقدموا

 الناس أحرص وىو عليو أقدـ دلا وإال األمر ىذا يف سيعاتبو اهلل أف عادل غري وواقعيتها صحتها
 َمَرُدوا اْلَمِديَنةِ  َأْىلِ  َوِمنْ  ُمَناِفُقوفَ  اأَلْعرَابِ  ِمنَ  َحْوَلُكمْ  َوشلَّنْ : }تعاذل وقاؿ ربو مرضاة على
بُػُهمْ  نَػْعَلُمُهمْ  ضَلْنُ  تَػْعَلُمُهمْ  ال النػَِّفاؽِ  َعَلى  فهؤالء{ َعِظيمٍ  َعَذابٍ  ِإذَل  يُػَرد وفَ  ُثَّ  َمرَّتَػنْيِ  َسنُػَعذِّ

 النفاؽ يف مهروا قد بالذات ادلدينة أىل من وادلنافقوف حوذلا ومن ادلدينة سكاف من ادلنافقوف
 ومع وأصحابو رسالتو على خطرا يشكلوف شك وال وىم أتقنوه حّت لو شلارستهم لكثرة

 ال وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ سنني تسع إذل ادلدينة قلب ويف طويلة مدة إياه شلارستهم
 :تعاذل قاؿ كما يعلمهم

 يُػْفَعلُ  َما أَْدرِي َوَما الر ُسلِ  ِمنَ  ِبْدعاً  ُكْنتُ  َما ُقلْ : }تعاذل وقاؿ{ نَػْعَلُمُهم ضَلْنُ  تَػْعَلُمُهمْ  ال} 
 {.ِبُكمْ  َوال يب 



ـْ  تُوَعُدوفَ  َما أََقرِيبٌ  أَْدرِي ِإفْ  ُقلْ }  {.أََمداً  َريبِّ  َلوُ  غَلَْعلُ  َأ

 اهلل رسوؿ وأف وحده باهلل سلتص الغيب علم أف ويقنعو ادلؤمن يشفي ما النصوص ىذه ففي
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فغري كذلك كاف وإذا ذلك يدعي ال وسلم عليو اهلل صلى
 .وأوذل أوذل

 : المطهرة السنة رحاب إلى ولننتقل

 وإنكم بشر أنا إظلا: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النيب أف عنها اهلل رضي سلمة أـ عن -1
 فمن أمسع شلا بنحو فأقضي بعض من حبجتو أحلن يكوف أف بعضكم ولعل إرل زبتصموف

 ".نار من قطعة لو أقطع فإظلا يأخذه فال شيئا أخيو حق من لو قضيت

 ال ادلخلوقات من وغريرىم والبشر بشر وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف صريح فاحلديث
 للسنهم الناس بعض يقلب أف ؼلشى اهلل ولرسوؿ وحده هلل ذلك وإظلا الغيب يعلموف

 األمور بواطن ألف يسمع ما بنحو اهلل رسوؿ فيقضي حقا والباطل باطال احلق وفصاحتهم
 .اهلل إال يعلمها ال وخفاياىا النفوس وسرائر

 يا: قالت عنها اهلل رضي عائشة عند متكئا كنت: قاؿ مسروؽ عن مسلم اإلماـ وروى -2
 .الفرية اهلل على أعظم فقد منهم بواحدة ربدث من ثالث عائشة أبا

 اهلل على أعظم فقد ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى زلمدا أف زعم من قالت ىن، ما قلت
 ولقد اهلل يقل أدل تعجليّن وال أنظريّن ادلؤمنني أـ يا: فقلت فجلست متكئا وكنت قاؿ الفرية

 .أخرى نزلة رآه ولقد ادلبني باألفق رآه

 جربيل ىو إظلا: "فقاؿ وسلم عليو صلى اهلل رسوؿ ذلك عن سأؿ األمة ىذه أوؿ أنا: فقالت
 عظم سادا السماء من منهبطا رأيتو ادلرتني ىاتني غري عليها خلق اليت صورتو على أره دل



 َوُىوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال: }يقوؿ اهلل أف تسمع دل أو: فقالت" واألرض السماء بني ما خلقو
 {.اخْلَِبريُ  اللَِّطيفُ  َوُىوَ  األَْبَصارَ  يُْدرِؾُ 

 َأوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  ُيَكلَِّموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما: }يقوؿ اهلل أف تسمع دل أو
 {.َحِكيمٌ  َعِلي   ِإنَّوُ  َيَشاءُ  َما بِِإْذنِوِ  فَػُيوِحيَ  َرُسوالً  يُػْرِسلَ 

: يقوؿ واهلل الفرية اهلل على أعظم فقد اهلل كتاب من شيئا كتم زلمدا أف زعم ومن: قالت
 {.رَِسالََتوُ  بَػلَّْغتَ  َفَما تَػْفَعلْ  دلَْ  َوِإفْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنزِؿَ  َما بَػلِّغْ  الرَُّسوؿُ  أَيػ َها يَا}

 اهلل رضي ادلؤمنني أـ فعائشة الفرية، اهلل على أعظم فقد غد يف يكوف دبا ؼلري أنو زعم ومن
 الثالث ىذه من واحدة نسبة أف ترى وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ الناس أعلم وىي عنها

 استدلت كيف ولنالحظ اهلل على االفرتاءات أظم من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل
 َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  ُيَكلَِّموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما: }تعاذل بقولو لربو رؤيتو إمكاف عدـ على

 اآلية عليو تنطبق بشر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف وتعادل ترى ألهنا اآلية،{ ِحَجابٍ 
 البشرية وىو الوصف ىذا يف مشرتكوف اجلميع ألف الكراـ الرسل من غريه على تنطبق كما
 للمؤمنني ثابتة فهي اآلخرة يف اهلل رؤية وأما الدنيا يف الرؤية ىو إظلا عائشة أنكرتو الذي وىذا

 .عنها اهلل رضي عائشة تنكرىا فال والسنة بالكتاب

 َمنْ  يَػْعَلمُ  ال ُقلْ : }تعاذل بقولو الغيب يعلم ال وسلم عليو اهلل صلى النيب أف على واستدلت
 والصواب احلق عني وىو موضعو يف استدالؿ وىو{ اللَّوُ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  يف 

 صلى أنو زعم ومن ادلؤمنني ومجيع الكراـ الصحابة من غريىا وال عائشة فيو تشك ال الذي
 .عنها اهلل رضي قالت كما الفرية اهلل على أعظم فقد الغيب يعلم وسلم عليو اهلل

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ميمونة أخربتّن قاؿ عنو اهلل رضي عباس ابن وعن -3
 ىيئتك استنكرت لقد اهلل رسوؿ يا: ميمونة فقالت -كئيبا حزينا أي-" وامجا يوما أصبح"

 فلم الليلة يلقاّن أف وعدّن كاف جربيل إف: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ اليـو منذ



 جرو نفسو يف وقع ث ذلك على ذلك يومو اهلل رسوؿ فظل قاؿ" أخلفّن ما واهلل أما يلقّن
 جربيل لقيو أمسى فلما مكانو ماء بيده أخذ ث فأخرج بو فأمر لنا فسطاط ربت كلب
" صورة أو كلب فيو بيتا ندخل ال ولكننا أجل: "قاؿ" تلقاّن أف وعدتّن كنت لقد: "فقاؿ
 .مسلم رواه

 اهلل صلى اهلل رسوؿ يأت وطبعا الليل يف يأتيو أف وسلم عليو اهلل صلى النيب وعد فجربيل
 لذلك يعلم وال وامجا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصبح لذا يأتو فلم ينتظره وسلم عليو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ استمر ث فورا إخراجو إذل لبادر اجلرو ىو السبب أف ولو سببا

 جربيل تأخر يف سببا تكوف قد اليت األمور يف يفكر. واحلزف الكآبة من احلل تلك على وسلم
 .ميمونة قالت كما فأخرج بو فأمر كلب جرو نفسو يف فوقع

 رواية ويف احلقيقي السبب سؤالو وقت إذل يستيقن دل ألنو تأخره سبب عن جربيل سأؿ ث
 فقاؿ أخرى حادثة تكوف أف وػلتمل احلادثة ىذه ىي تكوف أف ػلتمل عائشة عن دلسلم
 "ىهنا؟ الكلب ىذا دخل مّت عائشة يا: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 فيسألو يعلمو ال وىو بيتو يف يدور شلا كثري وأمثاذلا احلادثة فهذه ،"دريت ما واهلل: "فقالت
 .أىلو عنو

 ما واهلل فيقلن واحدة واحدة أىلو إذل فريسل الضيف فيأتيو هبا يعلم فال أىلو نفقة تنفد فقد
 وأفضلهم ألىلو الناس خري وىو بالسؤاؿ أىلو ػلرج فلماذا مسلم روى كما ادلاء غري عندنا

 .الغيب يعلم ال أنو إال ذلك؟ ما معاشرة

 الصديق بكر أبو ومعو ادلدينة إذل مكة من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ىاجر ودلا -4
 .ذلك إذل يلجأ ال الغيب يعلم ومن الطريق على يدذلما أجريا استأجر



 بشاة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتت يهودية امرأة أف: "عنو اهلل رضي أنس وعن -5
 فإذا" ذلك عن فسأذلا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل هبا فجيء منها فأكل مسمومة

 بشر أنو نعلم ألنا دلاذا؟ نقوؿ ال أذى أو مرض مسو وإذا وأمثالو كهذا شيء عليو خفي
 ىو قاؿ كما فاألمثل األمثل ث الرسل بالء وأشدىم مبتلوف أهنم البشر يف اهلل وسنة رسوؿ
 .وسلم عليو اهلل صلى

 أتى" وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن مسلم وروى -6
 ميمونة بيت يف الالت النسوة بعض فقاؿ بيده وسلم عليو اهلل صلى إليو فأىوى زلنوذ بضب
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرفع منو يأكل أف يريد دبا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخربوا
 لو ويسمى بو ػلدث حّت طعاـ إليو يقدـ قلما وكاف" مسلم يف أخرى رواية ويف" يده وسلم

 احلضور النسوة من امرأة فقالت الضب إذل بيده وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأىوى
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فرفع الضب ىو قلن لو قدمنت دبا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخربف

 .احلديث من والعربة". يده وسلم عليو

 بيده أىوى ادلناسبة ىذه ويف مرة غري بذلك صرح ما الضب يكره كاف اهلل رسوؿ أف -1
 .يده رفع أخرب ودلا الضب أنو يعلم ال ألنو منو ليأكل

 حّت طعاـ إليو يقدـ قلما كاف وذلذا الغيب يعلم ال أنو بيتو وأىل أصحابو اعتقاد -2
 .لو ويسمي وؼلرب بو ػلدث

 بيت أىل هبذا وادلخاطب لو قدمنت دبا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخربف ادلرأة قوؿ -3
 الوليد بن خالد القـو ويف أخر، نساء غريىن عندىن يكوف أف وؽلكن وسلم عليو صلى النيب
 أف وحاشاىم الغيب يعلم ال أنو عندىم مستقر ألنو منهم أحد ىذا ينكر ودل عباس وابن

 .غالة يكونوا



 ال ذلم يقل ودل يـو كل ىذا يسمع باطل على يقر ال الذي وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ
 يستشري بأف رسولو أمر قد وتعاذل تبارؾ واهلل الغيب أعلم ألّن زبربوّن أف إذل يب حاجة

 يف الصواب يكوف رأي إذل ؽليل وأحيانا يستشريىم فكاف األمر يف وشاورىم فقاؿ أصحابو
 ودل بكر أيب رأي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ىوى حيث بدر أسرى قصة يف كما غريه

 تُرِيُدوفَ  اأَلْرضِ  يف  يُػْثِخنَ  َحّتَّ  َأْسَرى َلوُ  َيُكوفَ  َأفْ  لَِنيب   َكافَ  َما: }عليو فأنزؿ عمر برأي يأخذ
نْػَيا َعَرضَ   {.اآلِخَرةَ  يُرِيدُ  َواللَّوُ  الد 

 رسوؿ يا فقاؿ يبكياف بكر وأبو وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ عنو اهلل رضي عمر فجاء
 صلى اهلل رسوؿ فقاؿ تباكيت وإال بكيت بكاء وجدت فإف وصاحبك أنت يبكيك ما اهلل
 ".أصحابك على عرض للذي الشجرة ىذه دوف العذاب علي عرض لقد: "وسلم عليو اهلل

 رأينا إذل حاجة ال يقولوف وال استشارىم إذا بآرائهم يدلوف كانوا الصحابة أف منو والشاىد
 .والسنة الكتاب اقتضاه ما مع يتمشى كالما ولننقل الغيب تعلم ألنك

 وذكر( 202ص) العقائد يف ادلسايرة يف اذلماـ ابن قاؿ: الصاحل السلف عليو كاف وما
 تعاذل قولو دلعارضتو الغيب يعلم وسلم عليو صلى النيب أف باعتقاد بالتفكري تصرػلا احلنفية

 يف ادلذكور الكتاب يف الكالـ ىذا{ اللَّوُ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  يف  َمنْ  يَػْعَلمُ  ال ُقلْ }
 .التاسع الفصل خاسبة

  



 :وهي الثالثة المسألة

 ?البشر من ليس الرسول هل 

 

 وتضليل بشرا ليس اهلل رسوؿ إف: قوذلم وأعجبها الغرائب أغرب من وىي األثايف ثالثة وبقيت
 إذا فنحن دليل إذل النهار احتاج إذا شيء األذىاف يف يصح وليس بشر إنو يقوؿ من

 .وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بشرية على األدلة نسوؽ أف إذل مضطروف

 االضلطاط يف ويصل والسنة بالقرآف ويؤمن اإلسالـ إذل ينتسب من على األسف أشد آسفني
 .ادلستوى ىذا إذل العقائدي والضالؿ الفكري

ُلو أَنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوالً  ِفيِهمْ  بَػَعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى اللَّوُ  َمنَّ  َلَقدْ : }تعاذل قاؿ -1  َعَلْيِهمْ  يَػتػْ
 {.ُمِبنيٍ  َضالؿٍ  َلِفي قَػْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإفْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعلُِّمُهمُ  َويُػزَكِّيِهمْ  آيَاتِوِ 

 أنفسهم من بقولو ادلراد إف: "ادلفسروف قاؿ ادلؤمنني أنفس من اهلل رسوؿ أف على تنص فاآلية
 يفقهوف األوؿ التفسري على ادلنة ووجو" البشر من أنو ادلراد إف: "آخروف اؿوق" العرب من أنو
 .ترمجاف إذل ػلتاجوف وال ويفهموف عنو

 .البشرية جبامع بو يأنسوف أهنم الثاّن التفسري وعلى

 َرُؤوؼٌ  بِاْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ  َعِنت مْ  َما َعَلْيوِ  َعزِيزٌ  أَنْػُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ } -2
 ادلوضعني يف{ ِمنْ }و كاألوؿ وتفسريه{ أَنْػُفِسُكمْ  ِمنْ : ٌ}قولو اآلية من والشاىد{ َرِحيمٌ 

 .البشر من بعض فهو للتبعيض

ُهمْ  َرُسوالً  اأْلُمِّيِّنيَ  يف  بَػَعثَ  الَِّذي ُىوَ : }تعاذل وقاؿ -3 ُلو ِمنػْ  َويُػزَكِّيِهمْ  آيَاتِوِ  َعَلْيِهمْ  يَػتػْ
 {.ُمِبنيٍ  َضالؿٍ  َلِفي قَػْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإفْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعلُِّمُهمُ 



 العرب بعض من فهو تبعيضية ومن العرب األميني من أي منهم وقولو العرب ىم واألميوف
 من اذلامشي األمي العريب النيب ىاشم بن ادلطلب عبد بن اهلل عبد بن زلمد فهو منهم وواحد
 .ادلقامات ىذه يف اهلل لذكره آخر عنصر من كاف ولو. زلتدا وأكرمهم العرب أشرؼ

 ودلا األدنوف أبيو وبنو قبيلتو الرجل وعشرية{ األَقػَْرِبنيَ  َعِشريََتكَ  َوأَْنِذرْ : }تعاذل وقاؿ -4
 ال اهلل من أنفسكم اشرتوا قريش معشر يا ونادى الصفا على صعد اآلية ىذه عليو نزلت
 اهلل من عنك أغّن ال اهلل من نفسك اشرتِ  ادلطلب عبد بن عباس يا شيئا اهلل من عنكم أغّن
 بنت فاطمة يا شيئا اهلل من عنك أغّن ال اهلل رسوؿ عمة ادلطلب عبد بنت صفية يا شيئا
 عشريتو أف اهلل رسوؿ فهم وىكذا شيئا اهلل من عنك أغّن ال شئت ما مارل من سليّن زلمد

 .األمر هبذا فيهم صدع الذين ىؤالء ىم أبيو وبّن األقربني

 األميوف العرب ىم وقومو{ ُتْسأَلوفَ  َوَسْوؼَ  َولَِقْوِمكَ  َلكَ  َلذِْكرٌ  َوِإنَّوُ : }تعاذل وقاؿ -5
 .والعجم العرب األمم كل وإمجاع والسنة بالكتاب

 (السنة من الرسول بشرية إثبات)

 ادلطلب عبد بن زلمد فهو وسلم عليو اهلل صلى نسبو نذكر السنة من األدلة نسوؽ أف وقبل
 فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن قصي بن مناؼ عبد بن ىاشم بن
 .عدناف بن معد بن نزار بن مضر بن الياس بن مدركة بن خزؽلة بن كنانة بن مالك بن

 عن جاء ودلاذا النسب ىذا يف يقوؿ فماذا بشرا ليس وسلم عليو اهلل صلى أنو يزعم فمن
 .بشر غري أيضا ىؤالء فهل ىؤالء طريق

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسعت يقوؿ األسقع بن واثلة عن اهلل رَحو مسلم روى -1
 من واصطفاّن ىاشم بّن قريش من واصطفى امساعيل ولد من كنانة اصطفى اهلل إف: "يقوؿ

 ".ىاشم بّن



: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أيضا األسقع بن واثلة عن الرتمذي وروى -2
 من واصطفى كنانة بّن إمساعيل بّن من واصطفى إمساعيل إبراىيم ولد من اصطفى اهلل إف"

 ".ىاشم بّن من واسطفاّن ىاشم بّن قريش من واصطفى قريشا كنانة بّن

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل العباس جاء: قاؿ وداعة بن ادلطلب عن أيضا الرتمذي وروى -3
 وسلم عليو اهلل صلى النيب فقاـ( ىاشم بّن يف الطعن من أي. )شيئا مسع وكأنو وسلم عليو
 عبد بن زلمد أنا: "فقاؿ" السالـ عليك اهلل رسوؿ أنتَ " فقالوا" أنا من: "فقاؿ ادلنرب على
 يف فجعلّن فرقتني جعلهم ث قبيلة خريىم يف فجعلّن اخللق خلق اهلل إف ادلطلب عبد بن اهلل

 فهذه ،"نفسا وخريىم بيتا جعلهم ث قبيلة خريىم يف فجعلّن قبائل جعلهم ث فرقة خريىم
 ىذه يف لذكره آخر عنصر من اهلل رسوؿ كاف ولو البشر من كلها والبيوت والقبائل الفرؽ

 ماذا ولكن احلاصل ربصيل باب من ىي بديهية أمورا نستنبط إذ لنأسف وإنا ادلناسبات
 منها اذلدؼ ادلسلمني على تدس ىدامة مسمومة أفكارا يتلقف من الناس يف وجد وقد نصنع
 إذل عندىم تتحوؿ أف تلبث ال ث يتلقفوهنا األساس من التوحيد قواعد واقتالع اإلسالـ ىدـ

 القرآف نصوص وػلرفوف أجلها من يعادوف فيوالوف الدين أركاف أعظم من راسخة عقائد
 .والوضوح الكثرة من بلغت مهما أجلها من والسنة

 فأصبحوا الصحيح نظرىم شوىت ادلدسوسة األفكار ىذه نفوسهم يف رسخت وعندما
 ويروف البشرية يتحقروف ادلشركوف فكاف ادلشركوف منها نظر اليت الزاوية من البشرية إذل ينظروف

 لتلقي يؤىلو مستوى إذل يرتفع أف ؽلكن ال اإلنساف وأف والرسالة البشرية اجتماع استحالة
 .اهلل من الوحي

 أَبَػَعثَ  قَالُوا َأفْ  ِإالَّ  اذْلَُدى َجاَءُىمُ  ِإذْ  يُػْؤِمُنوا َأفْ  النَّاسَ  َمَنعَ  َوَما: }دلوقفهم حكاية تعاذل قاؿ
 {.َرُسوالً  َبَشراً  اللَّوُ 



 ِبُسْلطَافٍ  فَْأُتونَا آبَاُؤنَا يَػْعُبدُ  َكافَ  َعمَّا َتُصد ونَا َأفْ  تُرِيُدوفَ  ِمثْػلَُنا َبَشرٌ  ِإالَّ  أَنْػُتمْ  ِإفْ  قَاُلوا} 
 {.ُمِبنيٍ 

 {.ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى ؽَلُن   اللَّوَ  َوَلِكنَّ  ِمثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  ضَلْنُ  ِإفْ  ُرُسُلُهمْ  ذَلُمْ  قَاَلتْ }

 اللَّوُ  َواْستَػْغىَن  َوتَػَولَّْوا َفَكَفُروا يَػْهُدونَػَنا أََبَشرٌ  فَػَقاُلوا بِاْلبَػيػَِّناتِ  ُرُسُلُهمْ  تَْأتِيِهمْ  َكاَنتْ  بِأَنَّوُ  َذِلكَ }
يدٌ  َغِّن   َواللَّوُ   {َحَِ

 وتلقفوا بشرا اهلل رسوؿ يكوف عليهم فعز واحتقروىا البشرية إذل الزاوية نفس من نظروا وىؤالء
 إذل تشبو الدسيسة وىذه نور، من خلق اهلل رسوؿ أف اإلسالـ أعداء خياؿ نسج من أسطورة

 فدسوا السالـ عليو عيسى أعداء أعدى واليهود النصارى، على اليهود دسيسة بعيد مدى
 اهلل رسوؿ أف فكرة تكوف أف يبعد وال إضالذلم لقصد اهلل ىو وأنو اهلل ابن أنو أتباعو على
 حبمد وضلن ادلسلمني إضالؿ والقصد اليهود دسائس من دسيسة نور من ىو وإظلا بشرا ليس
 برسوؿ فكيف األنوار مجيع من أفضل العادي ادلؤمن البشر اإلنساف نرى ادلؤمنني معشر اهلل
 .أمجعني اخللق أفضل ىو الذي اهلل

ـَ  َبِّن  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ : }تعاذل قاؿ َناُىمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  يف  َوََحَْلَناُىمْ  آَد  َوَفضَّْلَناُىمْ  الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزقػْ
 {.تَػْفِضيالً  َخَلْقَنا شلَّنْ  َكِثريٍ  َعَلى

 السََّماَواتِ  يف  َما َلُكمْ  َوَسخَّرَ } البشر اإلنساف ذلذا اهلل سخره واألرض السموات يف ما وكل
يعاً  اأَلْرضِ  يف  َوَما  {.يَػتَػَفكَُّروفَ  لَِقْوـٍ  آلياتٍ  َذِلكَ  يف  ِإفَّ  ِمْنوُ  مجَِ

 فالذي الكرمي البشر ذلذا مسخرة كلها والكهرباء والنار والقمر والشمس الكواكب فأنوار
 ال األسطورة ىذه ث وغللو يكرمو أنو يعـز حيث من احتقره فقد بشريتو من اهلل رسوؿ غلرد

 على تلوناىا اليت النصوص لكم تقدمت وقد القرآف من واحد نص أماـ تثبت أف تستطيع
 قاؿ ادلثلى اهلل رسوؿ ببشرية اإلؽلاف يف للشك رلاال يدع ال ما اآلف إليها ونضيف مسامعكم،



َا ُقلْ : }وسلم عليو اهلل صلى لنبيو تعاذل َا ِإرَلَّ  يُوَحى ِمثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَا ِإظلَّ  َواِحدٌ  إِلَوٌ  ِإذَلُُكمْ  أظلَّ
 بشريتو أكد فقد{ َأَحداً  رَبِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشرِؾْ  َوال َصاحِلاً  َعَمالً  فَػْليَػْعَملْ  رَبِّوِ  لَِقاءَ  يَػْرُجوا َكافَ  َفَمنْ 

: بقولو تأكيدا ذلك زاد ث البالغيني عند التأكيد أسباب من القصر فإف التأكيد أنواع بأقوى
 شعر ولو وعصب وعظاـ حلم من مكوف جسم لو التكوين و اخللق يف مثلنا أي{ ِمثْػُلُكمْ }

 نشرب كما ويشرب نأكل كما ويأكل هبما، ؽلشي ورجالف هبما يبطش ويداف وعيناف
 .وىب بنت وآمنة ادلطلب عبد ابن اهلل عبد علا أبوين بني تولد وقد وؽلرض وغلوع

 ادليزة إذل اآلية يف أشار ث وينجبوف البشر يتزوج كما أوالدا وأصلب النساء من كثريا تزوج وقد
َا ِإرَلَّ  يُوَحى: } فقاؿ الوحي ىي و وسلم عليو اهلل صلى هبا امتاز اليت  إِلَوٌ  ِإذَلُُكمْ  أظلَّ

 العريب النيب بلغها اليت الشاىقة والقمة أحد فيو يباريو ال الذي ادلضمار ىو وىذا{َواِحدٌ 
َنا َوَلَقدْ : }تعاذل الكرمي،وقاؿ  ِإالَّ  النَّاسِ  َأْكثَػرُ  َفَأَب  َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرآفِ  َىَذا يف  لِلنَّاسِ  َصرَّفػْ

 طلَِيلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  َلكَ  َتُكوفَ  َأوْ  يَػْنُبوعاً  اأَلْرضِ  ِمنَ  لََنا تَػْفُجرَ  َحّتَّ  َلكَ  نُػْؤِمنَ  َلنْ  َوقَاُلوا ُكُفوراً 
َنا َزَعْمتَ  َكَما السََّماءَ  ُتْسِقطَ  َأوْ  تَػْفِجرياً  ِخالذَلَا األَنْػَهارَ  فَػتُػَفجِّرَ  َوِعَنبٍ   تَْأِتَ  َأوْ  ِكَسفاً  َعَليػْ

 لِرُِقيِّكَ  نُػْؤِمنَ  َوَلنْ  السََّماءِ  يف  تَػْرَقى أَوْ  ُزْخُرؼٍ  ِمنْ  بَػْيتٌ  َلكَ  َيُكوفَ  أَوْ  يالً قَبِ  َواْلَمالِئَكةِ  بِاللَّوِ 
َنا تُػنَػزِّؿَ  َحّتَّ   {.َرُسوالً  َبَشراً  ِإالَّ  ُكْنتُ  َىلْ  َريبِّ  ُسْبَحافَ  ُقلْ  نَػْقرَأُهُ  ِكَتاباً  َعَليػْ

 يدخل ال ما اهلل رسوؿ من فطلبوا مدى أقصى التعنت هبم بلغ قد الكفار أف تروف فػأنتم
 ينزىو أف نبيو اهلل أمر فلذا اهلل إال عليو يقدر وال اخللق من غريىم وال البشر قدرة ربت

 ووضوح صراحة بكل أمره وواقع نفسو حقيقة بني ث{َريبِّ  ُسْبَحافَ  ُقلْ : ُ} فقاؿ بالتسبيح
 بأقوى( رسوؿ) وثانيهما( بشر) أوذلما ظاىراف وصفاف{َرُسوالً  َبَشراً  ِإالَّ  ُكْنتُ  َىلْ :}فقاؿ
 القصر طرؽ أقوى وإال والنفي النافية(ما) دبعىن استفهاـ ىنا ىل ألف والتأكيد القصر طرؽ

 تستلـز فالبشرية غريعلا إذل والرسالة البشرية يتجاوز ال أنو دبعىن حقيقي ىنا والقصر والتأكيد
 الر: }تعاذل وقاؿ وخصائصها، الرسالة مقومات كل تستلـز والرسالة البشرية خصائص كل



َنا َأفْ  َعَجباً  لِلنَّاسِ  َأَكافَ  احلَِْكيمِ  اْلِكَتابِ  آيَاتُ  تِْلكَ  ُهمْ  َرُجلٍ  ِإذَل  أَْوَحيػْ  النَّاسَ  أَْنِذرِ  َأفْ  ِمنػْ
 (.ص) سورة يف تعاذل وقاؿ اآلية{ آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبشِّرِ 

ُهمْ  ُمْنِذرٌ  َجاَءُىمْ  َأفْ  َوَعِجُبوا}  َواِحداً  ِإذَلاً  اآلذِلَةَ  َأَجَعلَ  َكذَّابٌ  َساِحرٌ  َىَذا اْلَكاِفُروفَ  َوقَاؿَ  ِمنػْ
 وآياتو اهلل بعد حديث فبأي منهم منذر وقاؿ منهم رجل فقاؿ{ ُعَجابٌ  َلَشْيءٌ  َىَذا ِإفَّ 

 .نؤمن

: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن عن الصحيحة، الصرػلة الواضحة الصادقة أقوالو اآلف وإليكم
 اهلل رسوؿ يا: "لو قيل سلم فلما مخسا الظهر_ سلم و عليو اهلل صلى_ اهلل رسوؿ صلى"

 واستقبل رجليو فثىن" وكذا كذا صليت: "قالوا" ذاؾ وما: "قاؿ" شيء الصالة يف أحدث
 شيء الصالة يف حدث لو إنو: "قاؿ بوجهو علينا أقبل فلما سلم ث سجدتني وسجد القبلة

 .البخاري رواه" فذكروّن نسيت فإذا تنسوف كما أنسى مثلكم بشر أنا إظلا ولكن بو لنبأتك

 .503ص 1ج الباري فتح وانظر

 آخر أمرا وزاد البشرية يف ادلماثلة وذكر والتأكيد القصر ناحية من الكرؽلة لآليات موافق وىذا
 ".فذكروّن نسيت فإذا تنسوف كما أنسى: "فقاؿ البشرية الطبيعة لواـز من

 مثلكم بشر أنا إظلا: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النيب عن عنها اهلل رضي سلمة أـ وعن
 فمن أمسع شلا بنحو فأقضي بعض من حبجتو أحلن يكوف أف بعضكم ولعل إرل زبتصموف

 .اجلماعة رواه". النار من قطعة لو أقطع فإظلا يأخذ فال شيئا أخيو حق من لو قضيت

 وفيو عينو واألسلوب نفسو الطريق استخداـ يف السابق واحلديث اآليات يوافق احلديث وىذا
 أف الثانية ادلسألة حبث يف لنا تقدـ وقد عنو الغيب علم نفي بشريتو إثبات إذل باإلضافة

 بقولو ربو يرَ  دل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف على استدلت عنها اهلل رضي عائشة



 فَػُيوِحيَ  َرُسوالً  يُػْرِسلَ  أَوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  ُيَكلَِّموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما: }تعاذل
 مسلم رواه{ َيَشاءُ  َما بِِإْذنِوِ 

 بشرا لست أنا ذلا لقاؿ بشر غري اهلل رسوؿ كاف فلو بو الناس أعلم عنها اهلل رضي وعائشة
 عليو تنطبق اآلية وأف ببشريتو لربو ورؤيت عدـ على ربتج نراىا ولكنا بذلك وألخربتنا

 إذل بلغوىا قد وىم احلقيقة ىذه ذلم يؤكد وىو بشر أنو يعلموف كانوا الكراـ والصحابة
 برسالتو كإؽلاهنم القلوب أعماؽ من هبا مؤمنني احلقيقة ىذه يتداولوف بعدىم ومن التابعني
 اهلل توذل والسنة الكتاب ضوء على جليو واضحة الثالث احلقائق ىذه على نقف وىكذا

 كذلك وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بينها كما الطرؽ بشّت البياف وجوه أبلغ على بياهنا
 شاء ومن فليؤمن شاء فمن بياف اهلل ورسوؿ اهلل بياف بعد وما الضالؿ إال احلق بعد وليس

 .وحده اهلل إذل وادلرجع فليكفر

 احلق على يثبتنا أف نسأؿ واهلل يعمل ودبا يعتقد دبا امرئ كل وغلازي سيكافئ سبحانو وىو
 .الدعاء مسيع إنو ذلك على ويتوفانا والسنة بالكتاب والتمسك

 .وسلم وصحبو آلو وعلى ورسولو عبده على وسلم اهلل وصلى


